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บทคัดย่อ
ในปัจ จุบันมีการใช้แอปพลิ เคชัน เข้ามาเป็น สื่อในการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์เพื่อนามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาแอปพลิเคชันที่นักศึกษาใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และเพื่อเปรียบเทียบแอป
พลิเคชันที่นักศึกษาเลือกใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการจาแนกและวิเคราะห์ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 181 คน ผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชัน ที่นักศึกษาเลือกใช้
มากที่สุด คือ Johny Grammar’s word Challenge นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่นักศึกษา
สามารถเลือกใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ได้
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Abstract
In the present, there are more using media applications in learning English. To be able
to students to learn and develop by themselves. And can bring knowledge to apply in
everyday life. Therefore, the researcher is interested to examine of applications that used in
learning English grammar as the guideline for learning and improving of English grammar
skills more efficiently. The objectives of the study were to examine of applications that
students use to improving English grammar skills and to compare applications that students
choose to learning and improving English grammar skills. By using the online questionnaires
to identify and analyze to examine the results that 181 students of Faculty of Humanities
and Social Sciences, Business English Major, Suan Sunandha Rajabhat University using of
applications. The finding showed that applications that the most students choose to use the
applications Johnny Grammar’s word Challenge to learning and improving English grammar
skills. There are also many applications that students can use to learning and improving in
English Grammar Skill.
Keywords : Application, Grammar, English, Skills, Developing
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บทนา
ในปัจจุบัน สังคมไทยเห็นถึงความสาคัญต่อการศึกษามากขึ้นและมุ่ งเน้นการพัฒนาฐานความรู้ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพมาตรฐานของประชากรไทยในอนาคต จึงมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว เข้ามาเป็ น สื่ อกลางระหว่างการศึกษาและการเรีย นรู้อย่า งไร้ ขอบเขต โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตประจาวัน ถูกนามาใช้ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองค์กร
อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ยุคที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน ความรู้และข้อมูล ต่าง ๆ จึงแพร่ห ลายไปได้อย่าง
รวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงมีบทบาทในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ทาให้การ
เรียนการสอนมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิดีทัศน์ สื่อช่วยสอน รวมไปถึง
แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้น ในปัจจุบันการใช้แอปพลิเคชันในการสอนภาษาเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
เพื่อให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น (ธีราพร และคณะ, 2552) เนื่องจาก ในบทเรียนที่
บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนี้สามารถบรรจุ ทั้งภาพกราฟฟิก วิดีโอภาพเคลื่อนไหว และเสียงเอาไว้ได้ (นิศากร, 2558)
และการใช้สื่อแอปพลิเคชันในปัจจุ บันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สามารถให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (รมณียา, 2558) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมและทาให้ผู้เรียน
รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ และแอปพลิเคชันสามารถนาพาให้สื่อ ต่าง ๆ ไปสู่ผู้เรียนได้ทั่วทุกมุมโลก
โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้จากที่ต่าง ๆ และยังสะดวกทั้งการทบทวนบทเรียนได้ตามที่ต้องการ (รมณียา,
2558) ช่วยให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้จากเนื้อหาที่เรียนได้ โดยการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในทุกสถานการณ์
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งวิธีการที่นาไปใช้ ที่เป็นสื่อที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้
(บรรฑูรณ์ และ ศุภลักษณ์, 2558)
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สาคัญภาษาหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ จึงทาให้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของ
คนไทย และคนทั่วโลก (ธีราพร และคณะ, 2552) ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร
ถึงจานวน 2,000 ล้านคน ดังนั้น จึงมีเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปใช้ในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ (รมณียา, 2558) จากบทบาท
และความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทักษะต่าง ๆ จาเป็นที่
จะต้องเรียนรู้และใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง (สมเดียว และคณะ, 2560) ส่วน Long และ Richards
(1987) ระบุ ว่ า ไวยากรณ์ เ ป็ น แกนหลั ก ของภาษาอั ง กฤษ ในผู้ เ รี ย นภาษาที่ ส องและภาษาต่ า งประเทศ
จาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ ถูกต้อง (กาโสม และ นิ
สากร, 2560)
จากความสาคัญของไวยากรณ์ข้างต้น มีผู้วิจัย ท่านอื่นได้กล่าวถึงไวยากรณ์เพิ่มเติมดังนี้ จินตนา สุจ
จานันท์ (2533) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง การใช้กฎเกณฑ์ทางภาษาอย่างถูกต้อง (สุพรรณี, 2557) และสเต
วิค (Stevick 1982 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิตย์ 2544) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง การอธิบายอย่างถูกต้อง
และมีความชัดเจนที่สุดในภาษาหนึ่ง เช่น หน่วยคาที่เป็นแกน (Stem) หน่วยคาที่ใช้เติมหน้าและเติมท้าย และ
ทานองเสียง (Intonation) หน่วยคาพวกนี้ให้อยู่ในหน่วยโครงสร้างที่ใหญ่กว่า เช่น เป็นคา เป็นอนุประโยคที่
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ถูกต้อง (สุพรรณี, 2557) และครอส (Cross 1991 อ้างถึงใน อนุชิต ธรามานิยต์ 2544) ได้กล่าวถึงไวยากรณ์ว่า
เป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของภาษา รวมถึงโครงสร้างของคาและโครงสร้างของอนุประโยค และ
ประโยคซึ่งเป็น ที่ยอมรั บ จึง สรุ ปได้ว่า ไวยากรณ์ คือ กฎเกณฑ์ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับคาและโครงสร้าง
ประโยคที่ถูกต้อง ส่วนมาร์แชลล (Marshall 1997) กล่าวว่า ไวยากรณ์ หมายถึง สิ่งที่ทาได้และสิ่งที่ทาไม่ได้ใน
ภาษา การสะกดคา และการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง การจัดโครงสร้างคาในลาดับที่ถูกต้อง และการ
ใช้ภาษาที่ถูกต้อง (สุพรรณี, 2557)
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนไทย คือ ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและยังใช้ไม่ถูกต้อง เป็นที่น่าสังเกต
ว่ามีนักเรียนและนิสิตส่วนใหญ่ยังคงแสวงหาสถาบันสอนพิเศษอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไวยากรณ์ที่
มักจะพบว่าเป็นปัญหามากที่สุด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสถาบันการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนของประเทศไทย ว่ายังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้แอปพลิเคชันสาหรับการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแอปพลิเคชันที่นักศึกษาใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์
2. เพื่อเปรียบเทียบแอปพลิเคชันที่นักศึกษาเลือกใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 181 คน โดยการทาแบบสอบถามออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการจาแนกและวิเคราะห์ เพื่อศึกษาผลการใช้
แอปพลิเคชันของนักศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ คือ เพศ คณะ สาขาวิชา ชั้นปี
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ กับการใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของแอปพลิเคชันว่าสามารถช่วยพัฒนาในทักษะด้านใด
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาและค้นคว้าแอปพลิเคชันที่ ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

[565]

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถาม กาหนดประเด็นและกาหนดขอบเขตของการวิจัยให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เขียนโครงร่างแบบสอบถามและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
3. สร้ างแบบสอบถามโดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและ
ตรวจสอบคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. นาแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. ดาเนินการสารวจข้อมูล
6. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาแอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อ
ศึกษาว่าแอปพลิ เคชัน ใดที่นั กศึกษาเลื อกใช้มากที่สุ ดในการเรียนรู้และพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในด้าน
ไวยากรณ์ ผลการวิจัยมีดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
1
- ชาย
- หญิง
คณะ
2
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชั้นปี
- ปีที่ 1
3
- ปีที่ 2
- ปีที่ 3
- ปีที่ 4

ร้อยละ

จานวน (คน)

17.3
82.8

32
149

46

181

28.7
18.2
29.8
23.2

52
33
54
42

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งหมด
181 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 149 คน และเพศชาย จานวน 32 คน และจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปีที่ 3 จานวน 54 คน
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการใช้แอปพลิ ชัน ของนักศึ กษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์
แอปพลิเคชันที่ช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์

จานวนคน

ร้อยละ

Johnny Grammar’s word Challenge

35

38.9

Murphy’ s English Grammar in Use

32

35.6

Learn English Grammar

30

33.3

English Grammar Exercises

28

31.1

3350+ English Grammar Practice

16

17.8

English Grammar Ultimate

11

12.2

2.1 รูปภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน

Johnny Grammar’s word Challenge Murphy’s English Grammar in Use

English Grammar Exercises

3350+ English Grammar Practice

Learn English Grammar

English Grammar Ultimate

จากตารางที่ 2 แอปพลิเคชันที่นักศึกษาเลือกใช้ในการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์มากที่สุด คือ
Johnny Grammar’s word Challenge เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบการ
ผสมผสานเกมส์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น โดยเน้ น ในเรื่ อ งการทดสอบค าศั พ ท์ การสะกดค า และไวยากรณ์ ส าหรั บ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันของผู้เรียนภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งเนื้อหาและแบบทดสอบออกเป็น 3 ส่วน
คือ ไวยากรณ์, การสะกดคา และคาศัพท์ มีการแยกย่อยหัวข้อทั่วไปเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ อาหารและ
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ร้านอาหาร การเดินทาง การพูดคุย งานอดิเรก ฯลฯ พร้อมมีเฉลยท้ายแบบทดสอบพร้อมคาแนะนา รองลงมา
คือ Murphy’ s English Grammar in Use, Learn English Grammar, English Grammar Exercises,
3350+ English Grammar Practice และ English Grammar Ultimate ตามลาดับ
แอปพลิเคชันทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลของแอปพลิเคขัน
7

แอปพลิเคชัน
Johnny Grammar’s
word Challenge

-

-

ลักษณะของแอปพลิเคชัน
สถาบัน British Council จัดทาแอปพลิเค
ชันนี้ขึ้น
เป็นแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบการผสมผสานเกมส์เข้าด้วยกัน
เน้นในเรื่องการทดสอบคาศัพท์ การสะกด
คา และไวยากรณ์สาหรับภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียน
เนื้อหาและแบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ ไวยากรณ์, การสะกดคา และ
คาศัพท์
มีการแยกย่อยหัวข้อทั่วไปเป็น 10 หัวข้อ
ได้แก่ อาหารและร้านอาหาร การเดินทาง
การพูดคุย งานอดิเรก ฯลฯ
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ง่าย ปานกลาง ยาก
เฉลยคาตอบหลังจากทาแบบทดสอบเสร็จ
ทันที
มีคาแนะนาสาหรับคาตอบที่ผิดเพื่อการ
เรียนรู้ทเี่ พิ่มขึ้น

[568]

ผลที่ได้
ไวยากรณ์สาหรับ
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งการ
สะกดคา, คาศัพท์และการ
พูดคุยในสถานการณ์ต่าง ๆ
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วันที่ 19 มกราคม 2562
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7

แอปพลิเคชัน
ลักษณะของแอปพลิเคชัน
Learn English Grammar - สถาบัน British Council จัดทาแอปพลิเค
ชันนี้ขึ้นเพือ่ ฝึกภาษาอังกฤษแบบเน้น
ไวยากรณ์โดยเฉพาะอย่าง Learn English
Grammar ขึ้นมา
- มีให้เลือกเรียน 2 เวอร์ชั่น คือ UK
Edition และ US Edition
- แอปพลิเคชันนี้เหมาะสาหรับคนที่ต้องการ
ฝึกทักษะเรื่องไวยากรณ์ให้แน่นยิ่งขึ้น
- เป็นแอปพลิเคชันที่ฝึกการเชื่อมโยงและ
คาศัพท์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาให้เข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีแบบฝึกหัดให้เลือกทา
ท้ายบทได้หลากหลาย
- แอปพลิเคชันนี้จัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน ข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือและรูปที่เป็น
คาแนะนาในการใช้งานมีเป็นภาษาอาหรับ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาสเปน
English Grammar
Exercises

- เนื้อหาในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อสอบ
- สอนวิธีสร้างรูปแบบประโยคที่ถูกต้อง,
สร้างคา, ประโยคตามคา มีแบบฝึกหัดให้
เลือกทาหลากหลาย
- ข้อสอบแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้อ่านและ
เข้าใจง่ายขึ้น
- เหมาะสาหรับผู้ที่อ่านไวยากรณ์มามาก
พอสมควรและต้องการทดสอบตนเอง มี
คาแนะนาทันทีหลังการทดสอบ
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ผลที่ได้
ฝึกทักษะไวยากรณ์ โดย
สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง
แบบ UK Edition และ US
Edition

ฝึกทาข้อสอบในเรื่อง
ไวยากรณ์ และวิธีสร้าง
รูปแบบประโยค
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7

แอปพลิเคชัน
ลักษณะของแอปพลิเคชัน
3350+ English Grammar - ผลิตและพัฒนาขึ้นโดย Buffalo
Practice
Software
- เนื้อหาในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เป็น
แบบฝึกหัดเรื่องไวยากรณ์
- แบ่งเป็นหัวข้อย่อยให้สะดวกต่อ
การศึกษา และแบ่งเป็นสถานการณ์ต่าง
ๆ เช่น Chit Chat: At the bus stop
English Grammar
Ultimate

Murphy’ s English
Grammar in Use

- ผลิตและพัฒนาขึ้นโดย maxlogix
- แอปพลิเคชันนี้รวบรวมเนื้อหาไวยากรณ์
จากตาราให้มาอยู่ในรูปของแอปพลิเค
ชัน
- อธิบายเรื่องไวยากรณ์ได้ชัดเจน และมี
การยกตัวอย่างประโยคสาเร็จรูปที่
สามารถจาและนาไปใช้ได้
- แบ่งหัวข้อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็น 4
หัวข้อ คือ English Grammar, English
Tenses, Spoken English, Grammar
Practice
- ผู้เชี่ยวชาญทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
เขียนเนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชัน
- แอปพลิเคชันได้นาเนื้อหาไวยากรณ์มา
จากหนังสือ English Grammar in
Use ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาสรุป
ลงในรูปแบบของแอปพลิเคชัน
- แบ่งเป็นบทเรียนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ a,
an, the จนไปถึง Active Voice,
Passive Voice, Tense ทั้ง 12 Tense
และมีแบบฝึกหัดให้ผู้ใช้ได้ฝึกทา

ผลที่ได้
ไวยากรณ์ในสถานการณ์ต่าง
ๆ และฝึกการใช้ไวยากรณ์

ไวยากรณ์ทั้งหมดรวมทั้งเสริม
ทักษะการพูด และตัวอย่าง
ประโยคที่สามารถนาไปใช้ได้
จริง

ไวยากรณ์ทั้งหมด ตั้งแต่
ระดับเริ่มต้น โดยมีบทเรียน
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปผลจากการสารวจแบบสอบถามการใช้แอปพลิเคชันใน
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ดังนี้
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Skills
Applications
Johnny Grammar’s word
Challenge
Murphy’ s English Grammar
in Use
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อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมี
ผู้วิจัยมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชันเพื่อที่นักศึกษาจะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชัน
Johnny Grammar’s word Challenge ในการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์มากที่สุด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ได้กาหนดไว้ข้างต้น เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบการผสมผสานเกมส์เข้าด้วยกัน
โดยเน้นในเรื่องการทดสอบคาศัพท์ การสะกดคา และไวยากรณ์สาหรับภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นจากแบบฝึกหัด
และเกมส์ในแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรมณียา สุรธรรมจรรยา (2558: 73) ได้วิจัยเรื่อง
ผลการใช้แอปพลิ เคชั่นส าหรั บสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ ตวิช าภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่าแอปพลิเคชันสามารถ
ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ และยังเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อการ
เรียนรู้รายบุคคลได้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยหัวข้อดังกล่าวของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะช่วยให้มองเห็นปัญหาและความสาคัญของภาษาอังกฤษในประเทศ
ไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์รวมถึงทักษะอื่น ๆ โดย
ใช้แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นในปัจจุบันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้น และจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยทีก่ ว้างขึ้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบแอปพลิเคชันในหลาย ๆ ทักษะ เพื่อนาไปใช้ในการเขียนวิจัยในครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิช าภาษาอังกฤษธุรกิจ , คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การสนับสนุนในการทาวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. อังค์วรา เหลืองนภา ที่ให้คาปรึกษาและช่วยชี้แนะแนวทางในการทาวิจัยจนทาให้
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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